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Administration av personalbostäder för läkarkandidater 

Landstinget har ett antal personalbostäder som kan hyras i samband med tillfällig anställning 

eller då studenter/kandidater ska göra sin VFU(verksamhetsförlagd utbildning) inom 

Landstinget Sörmland.  

Personalbostäderna finns på de 3 större orterna i Sörmland (Eskilstuna, Nyköping och 

Katrineholm) och ligger i närheten av sjukhusen. 

Boende bokas av studierektor (anna.arnholm@dll.se)eller aktuell klinik när placeringslistor 

från universitet inkommer, dock senast 3 veckor innan placering. Önskas inte boende så 

måste kandidaten höra av sig i god tid innan aktuell placering, dock senast när 

bokningsbekräftelsen kommer via studentmailen. 

Om det inte finns lediga personalboenden kommer upphandlat hotell på aktuell ort användas 

men det avgörs av verksamheten. 

Möjlighet att boka boende gäller från första VFU-dagen. Nyckel kan hämtas efter klockan 15 

på ankomstdagen i ett nyckelskåp vid Servicecenter i huvudentrén på respektive sjukhus när 

hyreskontraktet, som skickas via studentmailen, är påskrivet och inskickat enligt beskrivning 

från Kundtjänst. Kod till nyckelskåpet skickas sedan via mail. Återlämning av nyckel sker på 

samma plats. 

Om man har behov av boende från söndagen så gäller samma regler som ovan. När det 

påskrivna kontraktet är åter på Servicecenter får kandidaten via studentmail en kod och 

instruktion till ett nyckelskåp vid huvudentrén där nyckeln till boendet hämtas mellan 

klockan 15.00-18.55 på söndagen. Om man mot förmodan inte har möjlighet att komma 

innan klockan 18.55 så måste man uppge det till Kundtjänst via mail när kontraktet kommer 

eftersom ett vaktbolag måste anlitas, då huvudentrén är låst efter 19.00. 

I boendet för läkarkandidater ingår ett linnepaket (lakan och handduk) och slutstädning. Vid 

misskötsel kan en straffavgift tas ut av den boende. Den avgiften står inte den aktuella 

kliniken eller det aktuella universitetet för utan debiteras den boende direkt. 
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